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Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva 
 

 

 

 

 

10.07.2017| Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská 

kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2017 v Bratislave. 

 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Košice 2017 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) vás pozýva na kooperačné podujatie v 

rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať 

dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.. 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

31.05.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 
Výberové konanie na opravu a modernizáciu železničných elektromotorových súprav 

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní na: Opravu 

a modernizáciu 6 elektromotorových železničných súprav série 412/416. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko  

Konzultanti poskytujúci poradenstvo pre implementáciu programu Protikorupčnej siete pre 

Východnú Európu a Strednú Áziu - tender  

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej predmetom je vykonanie konzultačnej činnosti so 

zameraním na implementáciu programu práce Protikorupčnej siete v období rokov 2017-2019. 

Termín uzávierky 26. júla 2017. Referenčné číslo tendra: RFQ 203  

 
 

 

15.06.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Bulharsko 

Tender v Bulharsku - dodanie a inštalácia kogeneračnej jednotky 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri v Bulharsku na dodanie a 

inštaláciu kogeneračnej jednotky - Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha 

Kupel”. Záverečný termín podania prihlášky do tendra je 20. august 2017 14:00 hod. miestneho 

času. 

 
 

 

11.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Výzva moldavskej Štátnej cestnej správy na vyjadrenie záujmu o účasť v tendroch na 

výstavbu cestných komunikácií. 

Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 6. júla 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v 

tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 7. august 2017. 
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07.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Tender Štátnej správy ciest "Program obnovy ciest Moldavska" 

Vláda Moldavskej republiky plánuje získať finančné prostriedky z Európskej únie (Neighbourhood 

Investment Facility - NIF) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na pokrytie nákladov na 

národný program obnovy ciest (Moldova Road Sector Program) a na poskytnutie poradenských 

služieb (dohľad nad stavebnými prácami, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu). Uzávierka 

tendra je 27. júla 2017. 
 

 

07.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Tender Štátnej správy ciest na poskytnutie poradenských služieb pre Program obnovy ciest 

Moldavska (dozor nad stavebnými prácami) 
Vláda Moldavskej republiky plánuje získať finančné prostriedky z Európskej únie (Neighbourhood 

Investment Facility - NIF) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na pokrytie nákladov na 

národný program obnovy ciest (Moldova Road Sector Program) a na poskytnutie poradenských 

služieb (dohľad nad stavebnými prácami, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu). Uzávierka 

tendra je 27. júla 2017. 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

09.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán 
MINEX 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 6.ročníka výstavy Iran Mines and Mining Industries Exhibition, ktorá sa uskutoční v dňoch 

10.10. - 12.10.2017 v Teheráne, Irán. 

 
 

 

19.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtr hy | Čína  

NICGE 2017 – Nanjing International Consumer Goods Expo  

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti 

slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu spotrebného tovaru, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 15.-17. septembra 2017 v Nankingu, hlavnom meste provincie Jiangsu (Číne), so 

slávnostným otvorením v piatok, 15. septembra 2017.  

 
 

 

07.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán  
IRAN EXPO 2017 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 
konaní 2. ročníka výstavy „Export Capacities of the Islamic Republic of Iran - Iran Expo 2017“, ktorá 
sa uskutoční v dňoch 31. októbra - 3. novembra 2017 v Teheráne, Irán. 

 

 

28.04.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Indonézia 
Indonesia Business and Development Expo 2017 

Možnosti účasti slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu "Indonesia Business and 

Development Expo 2017". V dňoch 20. – 23. septembra 2017 sa v Jakarte uskutoční medzinárodný 

veľtrh IBDE 2017, ktorý je zameraný na oblasti obrany a bezpečnosti, poľnohospodárstva, 

bankovníctva a biotechnológií. 

 

 

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko 

15. ročník medzinárodnej výstavy vína ENOEXPO+HORECA a GASTROFOOD v Krakove. 

Zastupiteľský úrad SR v Krakove informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej výstave vína 

ENOEXPO, spojenej s výstavou HORECA a GASTROFOOD. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15.-17. 

novembra 2017 v meste Krakov v Poľskej republike. 
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15.03.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko 
Medzinárodný veľtrh Czech Republic Business Expo 2017 v Olomouci 

V dňoch 12. až 14. septembra sa bude v Olomouci konať medzinárodny veľtrh Czech Republic 

Business Expo 2017. Ide o jediný multiodborový veľtrh v Českej republike organizovaný v tomto roku 

ako pilotný ročník. Zatúpené budú odbory ako stavebníctvo a energetika, strojárenstvo, zdravotníctvo, 

elektronika a elektrotechnika, kybernetika, robotika a informačné technológie, potravinárstvo a 

poľnohospodárstvo, doprava a cestovný ruch. 
 

 

27.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bulharsko 

International Technical Fair 2017 – najprestížnejší technologický veľtrh na Balkáne 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o nadchádzajúcom technologickom veľtrhu – 

International Technical Fair 2017, ktorý patrí medzi najprestížnejšie a najväčšie obdobné podujatia v 

juhovýchodnej Európe. V poradí 73. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 25. - 30. september 2017 v 

druhom najväčšom bulharskom meste Plovdiv. 

 

 

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína - Taiwan 

Taiwan Agriculture Week 2017 

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje o pripravovanom poľnohospodárskom 

veľtrhu Taiwan Agriculture Week 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v meste 

Kaohsiung. 

  

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste 

Kyjev, Ukrajina. 

 

 

30.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Najväčší jesenný poľnohospodársky veľtrh v Srbskej republike - Šumadijski sajam 

poljoprivrede 2017 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o najväčšom 

jesennom poľnohospodárskom veľtrhu v Srbskej republike - „Šumadijski sajam poljoprivrede 2017“. 

V poradí 14. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Kragujevaci, štvrtom 

najväčšom Srbskom meste a hlavnom centre Šumadijského regiónu. 

 
 
 

 Podujatia 
 

 

  

21.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 

Medzinárodný festival DLD Tel Aviv už po siedmykrát v Izraeli 

Zastupiteľský úrad v Tel Avive si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že v Izraeli sa 

uskutoční v termíne od 3.-7. septembra 2017 už 7. ročník medzinárodného podujatia DLD Tel Aviv 

Innovation Festival. 

 

 

19.07.2017| Ekonomické správy | Ukrajina  

"CITY ROAD UKRAINE 2017“  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Biznis 

Fórum „ CITY ROAD UKRAINE 2017 

 
 

  

19.07.2017 | Ekonomické správy | Kuvajt  

Energy Efficiency Kuwait 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní workshopu „Energy Efficiency: A Key Driver for Clean Energy Transition“, ktorá sa uskutoční 

v dňoch 2.-3. októbra 2017 v Kuvajte, štát Kuvajt. 
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10.05.2017 | Ekonomické správy | Irán 
ANGVA 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 7. dvojročníka konferencie a výstavy Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Biennial 

International Conference & Exhibition (ANGVA 2017), ktorá sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 2. 

novembra 2017 v Teheráne, Irán. 
 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Albánsko  
„Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ 
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie 
slovenských firiem na B2B stretnutiach organizovaných Obchodnou a priemyselnou komorou v 
Tirane s názvom „Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ zameraného na priame zahraničné 
investície a partnerstvo medzi medzinárodným obchodom a predstaviteľmi albánskych spoločností. 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. – 29. septembra 2017 v priestoroch Kongresového paláca v 
Tirane, v Albánsku. 

 

 

23.05.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina 
INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 27. – 29. septembra 2017 sa bude v Odese konať 

„INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM“ 

 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

Edícia výstavy a konferencie v oblasti dopravy, infraštruktúry, komunikácií a lokálneho i regionálneho 
rozvoja vo východne Európe ROTI sa uskutoční v rumunskom meste Arad v termíne 17.-19. októbra 
2017 
 

 

 

03.04.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kazachstan 
SLOVENSKO na EXPO-2017 ASTANA 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vám dáva do pozornosti pripravované podujatie 

svetového významu EXPO-2017 ASTANA, 09. jún - 10. september 2017 . 
 

 

 

07.06.2017 | Ekonomické správy | Španielsko 

Smart City Expo World Congress (Barcelona, 15. – 16. november 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola 

svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 15. až 17. 

novembra 2017. 

 
 

 

02.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Barcelona Industry 4.0 Week (Barcelona, 1. – 6. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní viacerých podujatí zameraných na priemyselné inovácie, ktoré sa uskutočnia v Barcelone v 

týždni od 1. do 6. októbra 2017. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Slovinsko  
Podnikateľské podujatie SVE + Čína (16+1) v Slovinsku so zameraním na agropotravinárstvo  
Zastupiteľský úrad SR v Ľubľane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Business konferencie, 
ktorá sa uskutoční 26. augusta 2017 v slovinskom meste Gornja Radgona.  
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 Aktuality 
 

 

Česko | Národný elektronický nástroj 

Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR predstavilo Národný elektronický nástroj (NEN), určený pre  

(https://nen.nipez.cz/) pre administráciu verejného obstarávania a koncesií pre všetky kategórie verejných 

zákaziek a obstarávateľov, vrátane sektorových. Jeho využívanie bude od 1. júla 2018 pre ústredné orgány 

štátnej správy povinné. NEN umožní previazanie na interné systémy zadávateľov i dodávateľov či systémy 

eGovernmentu na Slovensku.  

Zdroj: Newsletter č. 27/2017 Zväzu priemyslu a dopravy v Českej republike 

 

Čína-Slovensko | Ďalšia investícia čínskej CEFC na Slovensku? 

Podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov rokuje Vladimír Poór s čínskou investičnou spoločnosťou CEFC o 

predaji svojho hlavného portfólia, a to železničiarskych opravárenských podnikov (ŽOS) v Trnave a Zvolene. 

Súčasťou obchodu by mal byť aj futbalový klub Spartak Trnava. Pokiaľ sa podarí celý obchod dokončiť, tak 

nepôjde o prvú investíciu CEFC na Slovensku či Česku. Číňania v posledných rokoch už urobili v tomto 

regióne viacero významnejších akvizícií. Napríklad kúpili polovicu J&T Finance Group, administratívne 

centrum Florentinum, Pivovary Lobkowicz či futbalový klub Slávia Praha. Vlani dokonca zástupcovia CEFC 

pri jednaniach so slovenskou vládou verejne deklarovali, že chcú investovať do slovenskej ekonomiky, 

pričom ich zaujímajú predovšetkým odvetvia strojárstva, energetiky, logistiky alebo cestovného ruchu.  

Zdroj: aktulatity.sk 

 

Slovensko | Dátová ekonomika ako konkrétna výzva pre Slovensko  

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu spoločne s ministerstvom SR 

podporili problematiku voľného pohybu dát v EÚ na neformálnom stretnutí Rady ministrov, ktoré sa konalo 

18. júla 2017 v Talline. Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny EÚ, zhodli 

sa spoločne ministri hospodárstva aj ministri zodpovední za digitálnu agendu. Každý biznis bude v budúcnosti 

založený na dátach, a to nielen v oblasti informačných technológií, ale aj v iných odvetviach ako automobilový 

či strojárenský priemysel, zdravotníctvo alebo služby. Počas stretnutia ministri členských krajín podpísali 

spoločnú deklaráciu k rozvoju sietí piatej generácie (5G) v Európe.  

Zdroj: vicepremier.gov.sk 

 

Dánsko ǀ Global Innovation Index 2017 (GII) 

Dánsko obsadilo v celkovom hodnotení 127 krajín 6. priečku za Švajčiarskom, Švédskom, Holandskom, USA 

a Anglickom. Cieľom GII je zachytiť multi-dimenziálne aspekty inovácií a poskytnúť nástroje na pomoc 

politikám na podporu dlhodobého rastu výroby, zlepšenia produktivity a rastu pracovných miest. Porovnáva 

inovatívnu silu krajín založenú na faktoroch, akými sú ekonomika, vzdelávanie, infraštruktúra, podnikateľské 

prostredie a politická stabilita. Dánsko má výborné výsledky v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a vývoja 

a využívania digitálnych technológií. Je globálnym lídrom vo výskume a vývoji vďaka veľkému počtu vedcov, 

dobrým univerzitám a ochote štátu investovať do výskumu. Slovensko sa umiestnilo na 34. mieste, Rakúsko 

na 20. priečke, Česko na 24., Poľsko na 38. a Maďarsko na 39.  

Zdroj: business.dk 

 

Vietnam | Telekomunikačný trh dosahuje obrovský rast tržieb 

V prvej polovici 2017 dosiahol 130 % nárast príjmov. Viettel, ktorý patrí Ministerstvu národnej obrany patrí 

viac ako polovica z celkových príjmov odvetvia, nasleduje VNPT (Vietnam Post and Telecommunications 

Group) s 31 % a Mobifone s 10 %. Vietnam spustil skúšobnú prevádzku 4G a presun z 2G na 3G. Viettel sa 

snažil o pozíciu 4. operátora na Slovensku, VNPT podpísala MoP so Slavia Capital.  

Zdroj: VnExpress 
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Česko | Praha schválila prísny zákaz kamiónov 

Pražský magistrát schválil doteraz najtvrdší variant zákazu vjazdu kamiónov do Prahy. Týka sa nákladných 

áut, ktoré majú viac ako 12 metrov. Platiť bude pre časť vnútorného okruhu. Trasu denne využíva asi 10 tisíc 

kamiónov. Jedným z dôvodov prečo sa Praha rozhodla obmedziť kamióny je chýbajúca juhovýchodná časť 

okruhu. Kritici návrhu vyčítajú, že kamióny začnú potom okruh obchádzať po cestách, ktoré nie sú na takúto 

záťaž pripravené a varujú pred dopravným kolapsom. Proti sú aj dopravcovia a prepravné spoločnosti. 

Rozhodnutie musí ešte schváliť Ministerstvo dopravy, ktoré je tiež dlhodobo proti takémuto návrhu. 

Zdroj: RTVS 

 

Maďarsko | Rôzna kvalita potravín  

Ďalšie škandalózne prípady vyšli najavo v oblasti kvality potravín, čo dokazuje, že veľké nadnárodné 

spoločnosti v rovnakom balení  potravín umiestňujú tovar, ktorý je rozličnej kvality vo východoeurópskych  a 

západoeurópskych krajinách. Minister poľnohospodárstva S. Fazekas uviedol, že krajiny  V4 monitorujú túto 

oblasť. Napríklad potraviny v konzervách, kde má byť bravčové mäso, pre nemecký trh konzerva obsahuje 

kúsky bravčového mäsa v celku a v strednej Európe len mäsové odrezky, čo je rozdiel. Rovnaký rozdiel 

možno pozorovať na množstve syru „mozzarella“ na pizzách predávaných v Rakúsku a rovnakom výrobku 

predávanom v Maďarsku. Maďarskú iniciatívu dvojakej kvality potravín budú riešiť v Bruseli.  

Zdroj: MTI 

 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko | Slovensko sa v Národný deň na EXPO 2017 Astana predstavilo energiou  

V Astane sa 18. júla 2017 Slovensko prezentovalo pod mottom „Energia – Good Idea Slovakia“ ako prameň 

nápadov v oblasti energie budúcnosti, miesto s priaznivým prostredím na podnikanie a bohatstvom histórie, 

kultúrnych tradícií a prírodných krás. Súčasťou programu, ktorý absolvovala slovenská delegácia pod 

vedením štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky V. Ferencza sú aj bilaterálne 

stretnutia a obchodné fórum za účasti slovenských i kazašských podnikateľov.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Anglicko | Anglicko varovalo Brusel ohľadne jadrového odpadu 

Počas negociácií, Anglicko varovalo EÚ, že má právo vrátiť rádioaktívny odpad do členských krajín EÚ odkiaľ 

pochádza za účelom zvýšenia negociačnej váhy Anglicka ohľadne jadrovej regulácie. Anglicko importovalo 

do roku 2011 spotrebované jadrové palivo z EÚ za účelom opätovného spracovania  a výroby použiteľného 

uránu a plutónia v štátom vlastnenej fabrike v Kumbrii. Pritom sa však vyprodukovalo aj svetovo najväčšie 

množstvo rádioaktívneho odpadu plutónia využívaného na civilné účely, ktorý je za prísnych bezpečnostných 

podmienok uskladnený v Anglicku.  V negociáciách bude podľa Anglicka potrebné právne vyriešiť vlastníctvo 

tohto odpadu a následne s vlastníkom dohodnúť komerčné podmienky a náhradu nákladov za uskladnenie 

a spracovanie v Anglicku.  

Zdroj: Financial Times, Bloomberg 

 

 
 
Zostavili: Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Zuzana Ščepánová 
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk). 
 
Informácie sú zasielané bezplatne. 
 
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.  
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